
Arbetsordning för Kommunalt forum  
 

 

Ändamål - uppgift  

En bred och stark samverkan mellan regionala aktörer är en förutsättning för en 

positiv utveckling och tillväxt som gör länet livskraftigt och ger grund för att 

långsiktigt kunna tillgodose befolkningens behov. Speciellt viktigt är en nära 

samverkan mellan regionkommunen och regionens primärkommuner.  

 

Kommunalt forum utgör ett till regionstyrelsen anknutet det formella 

samverkansorgan, där ledningar för regionkommunen och primärkommuner möts för 

information och dialog kring länets utveckling och för samråd/beredning inför de 

beslut, som ska fattas inom regionkommunen. Detta är en del i regionsstyrelsens och 

nämndernas beredning. Samråd ska också hållas om frågor där regionkommunen och 

kommunerna har att fatta likvärdiga beslut för samordning av verksamheter eller för 

regionens utveckling. Även information i frågor som är verksamhetsspecifika för 

regionkommun och kommuner kan lämnas. 

 

Kommunalt forum i egenskap av enbart primärkommunala företrädare är 

beslutsorgan för de primärkommunala verksamheter som organiseras inom 

regionkommunen.  

 

 

Samverkan - samrådsområden  

Behov av länsövergripande samverkan och samråd inför beslut föreligger inom 

regionkommunens samtliga tre politikerområden. Exempel på områden är  

 

Folkhälsa- och sjukvård  

o regionkommunens och primärkommunernas hälso- och sjukvård (äldrevård, 

hemsjukvård, psykisk hälsa, hjälpmedel mm)  

o folkhälsofrågor  

 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktionskraft.  

o regional utvecklingsstrategi/plan  

o regional kulturplan  

o regionala utvecklingsmedel  

o turism  

o gemensamma EU-frågor  

o kompetensutveckling/utbildning  

 

Trafik, infrastruktur och miljö  

o regionalt trafikförsörjningsprogram  



o infrastrukturplaner  

 

Protokoll eller utlåtande från Kommunalt forum ska vara en del av beslutsunderlag i 

regionkommunens beslutande organ.  

 

 

Antal ledamöter - representation  

Kommunalt forum (är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och) består av 17 

ledamöter. Fyra ledamöter utses av regionkommunen vilka och utgörs av 

ordförandena i regionstyrelsen och de tre nämnderna.   samt 13 ledamöter utgörs av 

kommunstyrelseordförandena i länet. 13 kommunstyrelseordförande.  

Respektive part utser sina egna ersättare. Ersättare utses av respektive av part.  



Ordförande utses av regionstyrelsen och vice ordförande utses bland de 13 

kommunstyrelseordförandena av Jönköpings kommun. kommunerna i gemensamt 

beslut.  



 

Mandatperiod sammanfaller med utseende organs mandattid.  

 

Regiondirektör och kommuncheferna bör närvara vid överläggningarna i Kommunalt 

forum. Sakkunniga från olika ämnesområden kan adjungeras vid behov.  

 

Kommunalt forum kan överenskomma att regionkommunen och kommunerna utser 

deltagare i uppdra till särskilda politisk arbetsgrupper. Dessa kan få uppdrag att 

bereda utreda vissa ärenden utifrån ämnesområden (ex hemsjukvård, trafik. 

  

För att bredda möjlighet till information och dialog ska vid några möten under året 

möjlighet ges till utökad representation från majoritet och opposition i regionen och 

kommunerna. 

  

 

Mötesformer - beslut  

Kommunalt forum sammanträder minst 6 gånger per år.  

Ordföranden svarar för kallelse.  

 

Mötesprotokoll ska föras som och undertecknas av tjänstgörande ordförande och 

justeras av en vid varje möte utsedd ledamot.  

 

Kommunalt forum kan (rikta rekommendationer) besluta om rekommendationer till 

regionenkommunen och till länets kommuner men inte fatta formella beslut som 

binder deltagarna.  

 

 

Ekonomi  

Regionkommunen svarar för sekreterarfunktion, arkiv och administrativa kostnader 

för i samband med Kommunalt forum.  

 

Arvodering för uppdrag i Kommunalt forum sker görs av respektive kommun enligt 

egna arvodesregler.  

Primärkommunala verksamheter som organiseras inom regionkommunen, där beslut 

om verksamhetens omfattning och innehåll tas av kommunernas representanter i 

kommunalt forum, finansieras av kommunerna genom en avgift.  

 

Övrigt  

För en bra (alt: god)samverkan kring länets utveckling förutsätts att det förutom 

kommunalt forum finns nätverk för samverkan inom olika sakområden.  

 



Regiondirektören förbereder genom kommunchefsgruppen ärenden till Kommunalt 

forum. Kommunchefsgruppen kan organiserar och ger uppdrag till nätverk eller 

särskilda arbetsgrupper på tjänstemannanivå.  

 

---- 

 

Ytterligare tänkbar åtgärd: 

I reglemente för regionstyrelse och resp kommun kan tillföras en passus, sist (eller sist i 

de gemensamma reglerna för samtliga styrelser/nämnder i det fall man samlat det i ett 

dokument), under rubriken Samordningsorgan (alt. Referensgrupper).  

Där ska i så fall framgå att Kommunalt forum finns, dess organisatoriska status och hur 

samråd/samordning ska ske i denna (hänvisning till denna arbetsordning, t ex.), 

deltagare mm. 

I regionen klargörs att det är ett samverkansorgan till regionstyrelsen och som 

nämnder kan använda sig av vid amråd/samordning; i kommunerna att Kommunalt 

forum  finns hos Regionen och att kommunstyrelsens ordförande ska delta med 

ersättare utsedd bland X eller Y. texten ska i så fall formuleras från denna andemening. 

 


